Kjære foreldre og foresatte!

Juni 2021

Vi går mot slutten av enda et skoleår her på Oserød skole. Det har vært et annerledes skoleår i gult nivå, så rødt
nivå, hjemmeskole, tilbake til gult nivå, ventekarantener, karantener, ingen avslutninger eller Oserøddag, ingen
førskoledager, foreldremøter og FAU-møter på Teams. På tross av alt dette har vi likevel klart å holde skolen stort
sett åpen med gode læringsaktivteter og muligheter for elevene til å være sammen med sine skolevenner. Vi har
vært veldig heldige med svært lite smitte. Nå krysser vi fingrene for grønt nivå fra høsten ☺
De sist ukene har vært preget av mange forskjellige aktiviteter som tur med Meginbåter, Aktiv fritid, sykkelturer
rundt på øya, skolehageprosjekt, kunst i skolegården og masse uteskolelæring. Takk til store og små som bidrar
og gjør disse dagene til gode opplevelser! Takk til FAU og SU og alle foreldre for et godt samarbeid dette skoleåret!
Liv Berit blir pensjonist etter mange år på Oserød. Vi takker henne for god arbeidsinnsats i alle disse årene og
ønsker henne en fin tid fremover. Vi takker også for innsatsen til de som skal videre i andre jobber og ønsker lykke
til; Erik som Færders svømmelærer, Lisa som lærer på Labakken. Likeledes til Vemund som blir student og
Andress som begynner i annen jobb. Vi har fremdeles ikke fått tilsatt alle lærere for neste skoleår, selv om vi
begynte allerede i mars. I år blir det ikke uteksaminert lærere fra høgskolen, grunnet overgang til master, og det
merkes på søkerlisten. Vi har derfor ikke kunnet informere dere om kontaktlærere, men håper å ha dette på plass
etter nye intervjuer denne uken.
Fredag slutter alle elever kl.12.00. Noen går over på SFO. Vi skal ha kohortdelt fellessamling ute og
avslutningsstund i klassene denne dagen. Til slutt klapper vi 7.trinn ut og ønsker dem lykke til på ungdomsskolen.
Gjenglemt tøy; pga smittevern lar vi elevene sjekke om noe av det gjenglemte tøyet er deres, så håper vi at
foresatte får muligheten til høsten.
Første skoledag er onsdag 18.august.
Vi ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER!
Hilsen Kari-rektor og alle oss på Oserød skole

